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Fastsetting av planprogram: Plan 202113 - Detaljregulering for Dale, gnr 

95 bnr 1-4 m.fl. inkl. Fv 4494 gjennom Gramstad 

Sammendrag 
 

Norconsult AS har på vegne av Dale Utvikling AS, varslet oppstart av planarbeid 
med tilhørende planprogram for detaljregulering for Dale-området, inkl. Fv. 4494 

Daleveien, gjennom Gramstad. Dale Utvikling AS er eier av Dale-området. 
  
Deler av området er regulert til bolig og senterområde i plan 2008114. 

Hoveddelen av planområdet er uregulert. Dette er avsatt til transformasjon i 
kommuneplanen.  

 
Den utviklingen som planlegges nå samsvarer ikke med den delen av Dale som 

er regulert. Det er derfor behov for en ny detaljreguleringsplan for både den 
regulerte og den uregulerte delen av området.  
 

Området består av regionalt viktige kulturminner og store verdier knyttet til 
naturmangfold. Det er derfor vurdert at planen utløser krav om 

konsekvensutredning. 
 
Planområdet utgjør et areal på ca. 238,5 daa, og består av to deler; Hoveddelen 

består av den delen av Dale som er omdisponert til byggeområde i 
kommuneplanen. Det er og et mindre areal langs Daleveien gjennom Gramstad 

som er tatt med for å tilrettelegge og sikre bedre trafikksikkerhet for beboerne 
på Gramstad samt tilfredsstillende trafikkforhold for alle trafikanter. 
 

Planprogram har vært på høring og legges frem for fastsetting. 
 

 
Saksbehandling 
Varsling av planoppstart og planprogram 

Planprogrammet mottatt (sist revidert) 

31.03.2022 

05.10.2022 
Fastsetting av planprogram 26.10.2022 
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Gjeldende planer som har betydning for planarbeidet 

 

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke  
I regionalplan er ikke Dale et prioritert utviklingsområde.  

 

UTE i Rogaland – regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 
2017-2024 
Det skal vurderes friluftsliv og naturforvaltning i området. 
 

Kommuneplan 2019- 2035 
I kommuneplan 2019- 2035 er området vist som utbyggingsområde med blant 
annet boligbebyggelse, sentrumsformål og kombinert bebyggelse og 

anleggsformål. Dale (Ha10) som skal planlegges med bolig, næring 
offentlig/privat tjenesteyting mm. har følgende bestemmelser:  

 
«Det skal gjennomføres geotekniske undersøkelser for å avklare faren for 
ras. Det må utarbeides egen beredskapsplan som endel av videre 

planlegging. 
Forholdet til automatisk freda kulturminnefelt skal avklares ved regulering 

(jfr. KML §§ 3.8,9). Reguleringsplan kan ikke godkjennes før det foreligger 
dokumentert analyse med plan for bevaring (DIVE-analyse) av bygg og 
landskap og denne er integrert i planforslaget.  

Utbyggingen skal ikke komme i konflikt med stille område, landskap og 
naturopplevelser i Sandnesmarkå. Endelig avgrensning mot edellauvskog 

skal avklares ved regulering. Elva skal inngå som del av grønnstrukturen.» 
 

 
Figur 1: Kommuneplan 2019-2035 

Det er og lagt følgende hensynssoner i kommuneplanen, Ras og skredfare, 

Flomfare, Hensynssone friluftsliv, Hensynssone grønnstruktur, Bevaring og 
naturmiljø på land, Kulturmiljø, Sone med båndlegging etter naturvernloven, 

Sone med båndlegging etter lov om kulturminner og Støysoner 
 
I planprogram vedlegg 1, kap. 4.4.1 er det gjort mer utfyllende beskrivelse av 

hensynssonene.  
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Byggegrense mot sjø 
I kommuneplan er det fastsatt byggegrense mot sjø, se rød linje på figuren 

under.  

 
Figur 2: Byggegrense mot sjø 

Sandnesmarkå  

Planområdet berører litt markagrensa til Sandnesmarkå se figuren under. 
 

 
Figur 3: Sandnesmarkå 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes 
2020-2035  
Ny kulturminneplan har vært til politisk behandling våren 2022, der ble det 
vedtatt at bestemmelser om kulturminnevern skulle innarbeides i ny 

kommuneplan. Ny kommuneplan for perioden 2023-2038 forventes å bli vedtatt 
våren 2023 og nye bestemmelser inngår i kommuneplanforslaget. 

Kommuneplanens nye bestemmelser vil være gjeldende når reguleringsplanen 
kommer til behandling og må legges til grunn for utarbeidelsen av planen. 
Bestemmelsene krever blant annet særskilt dokumentasjon av og stedstilpasning 

til kulturmiljøer og at kulturminneplanen legges til grunn. 
 

Se vedlegg 6 «Gjeldende klimapolitikk og kulturminner» for mer utdypende 
informasjon. 
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Gjeldendeplan og tilgrensende reguleringsplaner  

   
Figur 4: Gjeldende reguleringsplan 2008114 
Figur 5: Detaljregulering for g/s vei Fv. 317, Gramstad 2011108  
Figur 6: Reguleringsplan for endring av g/s vei Fv317 Gramstad 2013128 

 

Viktige føringer i gjeldende reguleringsplaner: 
 

 Planen regulerer til sentrumsformål, 150 boliger og park 

 Bevaring av FG bygget var en viktig premiss for planen. Planen legger opp 
til at 50 boliger kan tas i bruk før rehabilitering av bygget må være 

igangsatt. Ved innflytting av siste bolig skal rehabilitering være ferdigstilt.  
 Det er regulert gang- og sykkelveg på vestsiden av eksisterende kjøreveg 

langs Gandsfjorden.  
 Det er gitt rekkefølgekrav om gang- og sykkelveg fra Gramstad, 

miljøprioritert gjennomkjøring gjennom Gramstad og krav om tilknytning 

til offentlig vann- og avløpssystem.  
 

Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger øst for Gandsfjorden. Planområdet er delt opp i to deler, i 

nord omfatter arealer på og rundt den nedlagte institusjonen på Dale, og i sør 
veiføring gjennom Gramstad. Avgrensing av planområdet er vist på figur 1 og 2. 

Planområdet er på totalt 238,5 dekar, der arealet på Dale utgjør ca. 230 dekar, 
og ca. 8,5 dekar ved Nedre Gramstad.  
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Figur 7: Plangrense Dale-området (figuren tatt fra planprogram) 

Utbyggingsområdet består av bebyggelse og strukturer fra ulike tider, og i dag er 

det i underkant av 80 større og mindre bygg satt opp i forbindelse med det 
tidligere psykiatriske sykehuset. Flere av disse bygningene preges i dag av 
manglende vedlikehold. Utearealene rundt bygningsmassene er dels opparbeidet 

som et parkområde, men det inngår også noe stedegen vegetasjon innenfor 
planområdet. På nedsiden av FG-bygget er det en gammel frukthage.  

 
Kulturminneverdier 
Området der kulturminnene ligger tettest er avgrenset som kulturmiljø, se figur 

9. Ifølge rapport Dale kulturminner og kulturmiljø, har enkeltbygninger i området 
arkitektonisk verdi og anlegget som helhet har stor kunnskapsverdi. Videre er 

områdets beliggenhet, natur og anlegg et særpreg og har stor opplevelsesverdi. 
Figuren viser også at området (Dale) som helhet har verdi og ikke bare 
enkeltebygg. Det er også både automatisk fredet kulturminner og nyere tids 

kulturminner innenfor planområdet.  
 

 
Figur 9: Kulturmiljø og kulturminner 

 

Figur 8: Plangrense ved Nedre Gramstad (figuren 
tatt fra planprogram) 
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Figur 10: Bebyggelsene i Dale (hentet fra DIVE-analyse) 

Veiføringen gjennom Gramstad er omkranset av boliger som har direkte 

avkjørsel fra Daleveien. Daleveien er i dag ikke opparbeidet med gang- og 
sykkelvei og er ikke dimensjonert for økt ÅDT langs veien. Trafikkmengden 
varierer i dag mellom 400 – 750 kjt/døgn gjennom Gramstad og nordover.  Helt i 

sør, inn mot Rovikkrysset var trafikkmengden 6.800 kjt/døgn i 2021.  
 

Dale har regional betydning som tur- rekreasjons- og friluftsområde. Flere 
arealer innenfor planområdet brukes i dag til parkering for friluftsformål. Trafikk 
knyttet til friluftsliv har økt de siste årene.  

 
Figur 11: Daleveien ved Gramstad 
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Beskrivelse av planarbeidet/ 
planprogrammet 

Planforslag med planprogram legger til rette 
for etablering av nye boliger og næring på 
Dale-området, og oppgradering av 

veistrekning ved Nedre Gramstad. 
 

Antall boliger vil følge gjeldende plan 
2008114 og omfatter 150 nye boliger og 13 
eksisterende boliger. Forutsetningen for de 

150 boligene er som i tidligere vedtatt plan 
2008114 at hybelhusene mot Gandsfjorden 

fjernes. FG- bygget blir en del av 
transformasjonsområdet Ha10.  

I vedtatt plan er det regulert 50 boliger i FG-
bygget, dette vil utgå i denne planen. Det er 
ingen endring i antall nye boliger 

sammenlignet med gjeldende plan. 
 

Utvikling av transformasjonsområdet vil ta 
utgangspunkt i eksisterende byggingsmasse, 
uteområder og trær. Det uttrykkes en 

ambisjon om å bevare FG bygget, men tas 
forbehold om at dette i stor grad vil avhenge 

av tilstand og typer funksjoner som kan 
inngå i bygget.  
 

Planen utløser krav om konsekvensutredning 
med planprogram, da den legger til rette for 

bygging av mer enn 15.000 m2 BRA til 
næringsformål og arealbruken ikke er i 
samsvar med overordnet plan. Foreslått 

plangrense avviker fra kommuneplanens 
avgrensning av byggeområde, med noen 

mindre justeringer/utvidelse i både nordre og 
østre delen av området.  
 

Utredningsalternativer 
Planprogrammet beskriver følgende alternativer: 

 
0-alternativet – En videreføring av gjeldende reguleringsplaner og eksisterende 
situasjon. 

 
Alternativ 1 – Forslagsstillers alternativ. Tilrettelegging for ny boligbebyggelse og 

transformasjon i Dale og fortetting av området i og rundt tidligere 
institusjonsbygg.  Nytt boligområde tar utgangspunkt i området som er regulert i 
plan 2008114, og som er avsatt til boligformål i kommuneplanen. Området vist 

som kombinert bebyggelse og anleggsformål (Ha10) i kommuneplanen, er 
området som er avsatt til transformasjonsområde i planforslaget. Områdene er 

noe justert/utvidet i forhold til kommuneplanen. 
 

  

Figur 12: Utbyggingsområde-Dale, og veistrekning 
ved Nedre Gramstad 
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Aktuelle fremtidig reguleringsformål 
Følgende formål omfattes planforslaget: 

 Bebyggelse og anlegg – boliger, næringsbebyggelse kategori 2 (f.eks. 
kombibygg med kontor og produksjonslokaler), offentlig og privat 
tjenesteyting, fritids og turistformål. Mindre del av eksisterende 

bygningsmasse kan vurderes som kategori 1 kontorbygg og 
sentrumsformål.  

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – kjøreveier, 
parkeringsareal og kai. 

 Grønnstruktur – naturområder, friområder og park. 

 LNF – kulturminner og kulturmiljø. 

 Bruk og vern av sjø og vassdrag – strandsone, natur- og 

friluftsområder. 
 
Foreslåtte utredningstema: 
Planprogrammet foreslår at følgende utredningstema inngår i 

konsekvensutredningen: 
 

 Naturmangfold 

 Økosystemtjenester 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Friluftsliv 

 Landskap  

 Forurensning  

 Transportbehov 

I planprogrammet er metode og dokumentasjon av de nevnte temaene 

beskrevet.  
 

Varsel om planoppstart 
Forslag til planprogram ble sendt på høring og ble lagt ut til offentlig ettersyn 
samtidig med varsling av planoppstart 31.03.2022. Det kom inn 25 uttalelser. 

Merknadene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller og byplansjefen i 
vedlegg 2 «Merknadsoversikt for varsel om planoppstart». Merknadene ligger 

vedlagt i sin helhet bakerst i eget vedlegg. 
 

Blant de innkomne merknader har både Rogaland fylkeskommune og 
Statensforvalteren i Rogaland gitt sine uttalelser til foreslått planforslag. 
Rogaland fylkeskommune påpeker i sin uttalelse på at omdisponeringer som 

kommer i konflikt med friluftslivet og allmenhetens tilgang til naturområdene, 
plan som ikke sikre ivaretakelse av kulturmiljøverdiene gjennom bevaring og 

videre bruk av sentrale bygninger i kulturmiljøet vil vurderes som konfliktfull. De 
legger også vekt på stedstilpasning og kulturminneinteresser i området fremfor 
høy fortetting. Mens Statsforvalteren i Rogaland påpeker på viktige tema som 

må redegjøres for i det videre planarbeid. Disse temaene er bl.a. at planområdet 
ligger utenfor prioritert areal- og transportstrategi i Regionalplan, naturmiljø, 

friluftsinteresser, VA, transport, samfunnssikkerhet og omdisponering av LNF 
området.   
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Sentrale temaer i merknadene som helhet er: 
 

 Konflikt med LNF- områder og naturverdier 
 Hensyn til friluftsinteresser og landskap 
 Konflikt med prioritert utviklingsretning i regionalplan 

 Hensyn til Dalebekken 
 Hensyn til sjøvertsferdsel 

 Klimahensyn og skog 
 Flom, ras og grunnforhold 
 Kulturminneinteresser 

 Trafikale utfordringer gjennom Gramstad og ønske om omkjøringsveg her 
 

 
 

Endringer i planprogrammet 
Konsulent har gjort endringer i planprogrammet som følge av høringer og innspill 
fra byplanavdelingen. Endringene innebærer blant annet å supplere med ny 

kulturminneplan, parkeringsforhold for friluftsliv, DIVE analyse som skal legges 
til grunn for planarbeidet, hensynssoner, utkast av planen fremmes i møte til 

regionalt planforum. Foretatte justering etter høring er beskrevet i et eget 
vedlegg 4 «Endringer i planprogrammet».  
 

Byplansjefens vurderinger av viktige problemstillinger i planarbeidet 
Planavgrensning 

Avgrensingen av planen følger i hovedsak områder som er avsatt til 
byggeområde i kommuneplan. I sør er planområdet utvidet på areal som er vist 
som LNF- område. Dette er et areal der det ikke er registrert viktige 

naturverdier. Naturmangfold vil måtte vurderes i konsekvensutredningen, og 
byplansjefen mener det bør kunne ses på en utvidelse av byggeområdet her så 

lenge det ikke medfører vesentlige virkninger. Byplansjefen legger til grunn at 
areal ved sjø reguleres til grøntformål og sjørettet transport.  
 

Det er ellers gjort noen mindre avgrensinger i den nordre og østre delen av 
området. I stor grad er avviket fra kommuneplanen mindre justeringer. Det er 

registreringer av enkelttrær som berøres. I den videre planfasen vil byplansjefen 
vurdere disse særlig.  

 
Figur 13: Justert område for kombinert bebyggelse og anleggsformål (rød avgrensning),  
sammenlignet med boligområdet i kommuneplanen (Hentet fra planprogrammet) 
Figur 14: Justert boligområde (rød avgrensning), 
 sammenlignet med boligområdet i kommuneplanen (Hentet fra planprogrammet) 

 

Innspill til kommuneplan 
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Forslagsstiller har gitt innspill til kommuneplanens arealdel om etablering av 
småbåthavn (Ha42) øst for planområdet. Det har også vært dialog om dette 

arealet skulle tas med som en del av denne planen siden en havn vil ha 
konsekvenser for arealbruken på land og  slik at området kan vurderes samlet. 
Det har ikke vært ønskelig fra forslagsstillerens sin side, og dermed tas ikke 

dette arealet som en del av denne planen. Det er fortsatt uklart om 
småbåthavnen vil bli vedtatt. Dersom småbåthavn tas med i planarbeidet på et 

senere tidspunkt, må behovet for tilleggsvarsling vurderes. 
 

 
Figur 15: innspill til kommuneplan - småbåthavn Ha42 

 
Adkomst 

Adkomsten til Dale går gjennom boligområdet på Gramstad, og vegen videre 
langs Gandsfjorden er uten gang og sykkelveg. Tidligere regulering har lagt til 
grunn tunge rekkefølgekrav knyttet til gang og sykkelveg langs Gandsfjorden og 

tiltak på vegnettet gjennom Gramstad. Disse vil måtte ligge fast også for dette 
planarbeidet.  

 
Byplansjefen har registrert at flere beboere har påpekt behov for ny 

omkjøringsvei gjennom nedre Gramstad, for å ivareta utbyggingen på Dale. Som 

forslagsstiller har vist, vil dette medføre en stor ekstrakostnad på allerede høye 

infrastrukturkostnader i prosjektet. Ut fra en begrenset utbygging som det her 

legges opp til vil det ikke være forsvarlig med et slikt tiltak. Dette vil kreve en 

betydelig større utbygging på Dale en det som foreslås nå.  

Kulturminner 

Dersom det skal være noe hensikt å fremme ny regulering på Dale må bevaring 
av kulturminnene ivaretas på en god og hensiktsmessig måte. 
Dagens kulturminneverdi ligger dels i et helhetlig anlegg. Samtidig innebærer det 

svært mange bygg. Mange av disse er i dårlig forfatning, og utbygger peker på 
at det er urealistisk å ta vare på alle disse verdiene. Eksisterende verneverdige 

bygg er massive og har begrensning pga. utformingen, og derfor kan det være 
utfordrende å bruke de til mange formål.  
 

Kommunens holdning til planen avhenger av at det faktisk blir gjort en reell 
vurdering av ønsket gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Det er høy 

forventning til at det gjøres en grundig jobb for å kunne oppnå bevaring, jf. 
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Kommuneplanens rammer for området. Det forventes at det gis rekkefølgekrav 
som sikrer en reell gjenbruk av verneverdig bygningsmasse.  

 
I planarbeidet vil det bli viktig å sikre bevaring av de viktigste byggene, og bygg 
som er sentrale for stedes historie. Transformasjon innebærer endring av bruk, 

og en viktig del av planarbeidet vil være å finne nye formål i de gamle 
institusjonsbyggene. Tidligere planprosess har avklart at Hovedbygget/ FG 

bygget har særlig verdi. En viktig planoppgave vil være å finne ny bruk av dette 
bygget.  
 

Naturmangfold 
Det er mange registreringer av naturmangfold innenfor planområdet. Særlig 

viktig vil det være å ta vare på gamle store lauvtrær. En viktig planoppgave vil 
være å innpasse ny bebyggelse slik at disse verdiene ivaretas.  

 
Teknisk infrastruktur 
I dag er det ikke kommunalt vann- og avløpssystem til Dale. I prosessen er det 

avklart at det ikke vil aksepteres eget rensesystem eller privat anlegg for et så 
stort område. Det innebærer at det vil være rekkefølgekrav om nytt ledningsnett 

for vann og avløp. 
  
Fremtidig arealbruk 

Ifølge regionalplan er ikke Dale et prioritert utviklingsområde, og derfor er det 
ikke ønskelig med betydelig fortetting. Dale har svært mange verdier knyttet til 

kulturminner, friluftsliv og naturverdier. I dette området vil disse hensynene 
veier tungt og de vil måtte vurderes opp mot de generelle kravene til tetthet.  
 

Kommuneplanen avklarer ikke formål innenfor transformasjonsområdet. 
Området ligger langt fra en hovedkollektivtraséer, og med for lang avstand til at 

en kan vente høy sykkelandel. Det er dermed ikke ønskelig med høy 
arbeidsplassintensive eller besøksintensive virksomheter. Samtidig tilsier natur-
og kulturminneverdiene at det er konfliktfylt med arealkrevende virksomheter/ 

næring kategori 3. Formål har vært drøftet med tiltakshaver og konsulent i 
prosess med planprogrammet. Viktigheten av å finne ny bruk i eksisterende bygg 

vil vektes tungt i dette området. Det er derfor foreslått flere formål som i 
utgangspunktet ikke vil være aktuelle i et område som ikke er knyttet til 
sentrumsområder eller nær kollektivakser.  

 
Klimagassutslipp som forårsakes på grunn av utbyggingen må utredes i videre 

planprosess, det gjelder transportarbeid og gjenbruk evt. riving av eksisterende 
bygningsmasse. 
 

Byplansjefens vurderinger av planprogrammet 
 

Reguleringsformål/ utredningsalternativ 
Tiltakshaver har ikke konkrete planer om formål og bruk av eksiterende bygg.  
Planprogrammet åpner for mange reguleringsformål. Byplansjefen mener 

hensynet til bevaring av bygningsmasse vil være det viktigste i premisset i dette 
planarbeidet. For å ivareta bygg, bør det tilrettelegges for at disse kan ha en 

funksjon. Byplansjefen mener derfor at det bør kunne ses på formål som kan 
innpasses i byggene. Byplansjefen er derfor åpen for at det foreslås formål som 

normalt ikke aksepteres utenfor sentrum og i områder med så stor avstand til 
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hovedkollektivakser, så lenge det ikke medfører vesentlige virkninger for miljø og 
samfunnet.  

 
Valg av formål er ikke et konsekvensutredningstema, men i det videre 
planarbeidet blir det svært viktig å finne aktuell bruk for noen av de store 

institusjonsbyggene og å konkretisere aktuelle formål.  Ved valg av ny funksjon 
for gjenbruk må man også ta utgangspunkt i hvilke kvaliteter, utenom teknisk 

krav, som vil være salgbare på markedet. Det vil til eksempel være lettere å 
tilpasse nye funksjoner som utstilling, museum, kafe og kontor enn boliger i 
verneverdig bebyggelse. Samtidig er det begrensninger i forhold til trafikk fra 

transformasjonsområdet. 
 

Kulturminner og kulturmiljø 
Dale er ikke et prioritert utviklingsområde i regionalplanen. Bakgrunnen for å 

fremme ny detaljreguleringsplan på Dale, har i utgangspunktet vært bevaring av 
verneverdige bygninger og det helhetlige kulturmiljøet. 
 

Det har blitt lagt fram flere nye statlige føringer og strategier som styrker 
kulturminneplanens relevans i samfunnsutvikling. De nye føringene setter 

søkelys på bruk og ombruk av kulturminner som en viktig ressurs både som en 
del av klimaløsning og for verdiskaping. I dag forfaller mange av byggene. Derfor 
er det viktig at ambisjonen om å bevare denne bygningsmassen legges høyt i 

utarbeiding av denne planen. Byplansjefen ser at det kan være krevende å 
bevare alle byggene. Planarbeidet må imidlertid sikre bruk og rehabilitering av de 

viktigste kulturminnene og de byggene som enkelt kan gjenbrukes. 
 
Det har blitt gjennomført en DIVE-analyse (2011). I denne analysen er alle bygg 

på Dale vurdert. Figuren 16 viser et utvalg av de bygninger på Dale som ifølge 
den gjennomførte DIVE analysen bør bevares/eller som kan rives.  

 
Figur 16: Anbefaling vern bygningsmiljø (hentet fra DIVE analyse) 

I planprogrammet er det omtalt at ny kulturminneplan, byantikvarens rapport for 
Dale sammen med tekniske undersøkelser legges til grunn for oppdatering av 

DIVE analysen. Det som er viktig å påpeke her er at tekniske tilstanden på 
bebyggelsene vil ikke endre verdien på dem.  
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Etter byplansjefens vurdering er det ikke behov å utarbeide ny DIVE-analyse, 
men den eksisterende DIVE-analysen skal kvalitetssikres og oppdateres, og dette 

er sikret i planprogrammet.  
 
I gjeldende plan (2008114) ble det besluttet at E-bygget og Velferdsbygget kan 

rives, mens FG- bygget skal bevares. I DIVE analysen anses FG bygget å være 
den eneste i fredningsklasse, men det ønskes ikke å sette for store 

begrensninger for gjenbruk. I gjeldene plan (2008114), var FG-bygget en del av 
planforslaget, og der ble det regulert 50 boliger. Nå anses det ikke som realistisk 
å ha boliger i dette bygget. I planprogrammet er det omtalt at det er en 

ambisjon om å bevare FG-bygget, men at det vil i stor grad avhenge av tilstand 
og typer funksjoner som kan inngå i bygget. Slik planprogrammet foreligger nå, 

kommer det ikke tydelig fram om intensjonen er bevaring eller om det aktuelt å 
rive dersom kostnaden med rehabilitering blir for høy. Planprogrammet bør 

suppleres med en tydelig ambisjon om bevaring av FG- bygget, og det bør 
innarbeides utredningskrav om å finne aktuelle nye formål i dette bygget, jf. 
forslag til vedtak.   

 
I planområdet inngår også flere andre verneverdige bygg, og det er viktig at 

disse også vurderes. Byplansjefen mener derfor at planprogrammet må 
suppleres med en vurdering av eksisterende verneverdig bebyggelse innenfor 
planområdet. Vurderingene må gjenspeile den kulturminneverdi som ligger i 

samlet kulturmiljø og samlet historie. Det bør også konkretiseres at en må 
vurdere en samlet konsekvens av evt. riving og konsekvensene av fortetting 

innenfor hele området som omfattes av kulturminneplanen, jf. forslag til vedtak. 
 
Naturmangfold, landskap og økosystemtjenester 

Naturmangfold, landskap og økosystemstjenester er fastsatt som egne tema som 
skal konsekvensutredes, og metode er tilfredsstillende beskrevet i dokumentet. 

 
Det er store naturverdier og byplansjefen mener at utredningene kan innebære 
at byggeområder kan begrenses i forhold til disse verdiene, særlig verdi har 

store trær. Bekkedraget som går gjennom området er ikke beskrevet i 
planprogrammet. Byplansjefen mener at konsekvens for bekkedraget bør 

konkretiseres i planprogrammet,jf. forslag til vedtak.   
 
Regionalplanen vektlegger god stedstilpasning i forhold til kulturminner, 

kultumiljø, historiske struktur og landskap. Byplansjefen vurderer det som et 
sentralt tema, som må hensyntas ved fortetting. Fjernvirkning av nye 

bebyggelser er også sentralt å få belyst. Planprogrammet er delvis dekkende,  
men byplansjefen mener at det er viktig å idenfisere landskapselement i 
området, vurdere konsekvens for disse elementene og å avklares bevaring av 

vegtasjon. Her vil også eventulle behov for rassikring komme i konflikt med 
bevaring av natur/vegetasjon, og dette bør også avklares under dette temaet, jf. 

forslag til vedtak. 
 
Nye tiltak vil ikke komme i konflikt med byggegrense mot sjø. Planprogrammet 

legger til rette for en kai som har til hensikt å tilknytte området med rutebåt og 
utvide aktivitetstilbudet i området med kano og kajakker. Plansjefen mener det 

er positivt at eksisterende kai brukes, og det å legge til rette for transport via 
sjø, vil avlaste vegnettet. Utvidelse av aktivitetstilbudet i området anses som 

positiv, så lenge det ikke komme i konflikt med viktige verdier i sjø og på land. 
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Friluftsliv  

Området er registrert som et svært viktig friluftslivsområde. Det foreligger en 
grundig redgjørelse i planprogrammet, og derfor mener byplansjefen at 
planprogrammet er dekkende. 

 
Trafikkløsninger 

Dagens Dalevei er i relativ god standard fra Rovikkrysset i sør til nedre 

Gramstad. Her er det to kjørefelt med gul stripe og ensidig gang- og sykkelvei på 

strekningen. Videre nordover har fylkesveien dårlig standard gjennom nedre 

Gramstad uten tilbud for myke trafikanter og den er smal og uten gul midtstripe. 

ÅDT varierer fra 6.800 i sør til 750 i nord. Det er i dag økende trafikk gjennom 

Gramstad som følge av tilretteleggingen for bruk av friluftsområdene. Siste 

måling fra september i år viser en trafikkmengde på ca. 970 kjt/døgn, og over 

80% av trafikantene kjører over fartsgrensen på 40km/t. 

Ut fra de foreløpige trafikale utredninger er det lagt vekt på at fremtidig ÅDT på 

Daleveien gjennom Gramstad og nordover til Dale ikke skal overstige 2000 

kjt/døgn. Dette er samme trafikkmengde som ligger til grunn for vedtatte 

reguleringsplaner på Dale. Dette gir at nyskapt trafikk fra 

transformasjonsområdet på Dale ikke kan overstige 1175 kjt/døgn. Dette vil 

være utfordrende sett i sammenheng med størrelsesorden på dagens 

bygningsmasse, samt den økende friluftstrafikken. 

Det må derfor i de videre trafikale utredninger legges til rette for en mobilitet 

som bygger godt opp under nullvekstmålet til regionen dvs. at det må legges god 

til rette for sykkel, kollektiv og gange, jf. forslag til vedtak. I den sammenheng 

er det positivt at det skal gjennomføres utredninger med tanke på å legge til 

rette for kollektivtransport på sjø, da Dale i dag har en god kai som kan brukes 

til dette. Dette vil også kunne avlaste vegnettet med henhold på økende trafikk 

til friluftsområdene, med en god forbindelse over fjorden og mot et eksisterende 

jernbanestopp på vestsiden av Gandsfjorden. 

Byplansjefen er opptatt av at dagens beboere på nedre Gramstad blir ivaretatt 

gjennom den videre planprosess. Forslagsstiller har skissert opp mulige løsninger 

for utbedringstiltak for vegen gjennom Gramstad, som utbedrer veien samtidig 

som det legges bedre til rette for gående, syklende og kollektiv. Dette vil 

imidlertid kunne medføre inngrep på private eiendommer langs dagens Dalevei. 

Byplansjefen mener at omfang av tiltak og tilpasning i forhold til beboerne langs 

strekningen må avklares gjennom den videre planprosess, jf. forslag til vedtak. 

Byplansjefen vil derfor oppfordre forslagsstiller til å ha en god medvirkning med 

beboerne i Gramstad gjennom den videre prosess, slik at de sammen kan 

komme frem til en god løsning.   

Når det gjelder strekningen mellom Rovikkrysset og Gramstad vil den foreslåtte 

utbyggingen på Dale medføre økt trafikk på strekningen. Det er tidligere 

gjennomført en strekningsanalyse på Daleveien. Denne påpekte behov for å 

vurdere noen tiltak. De videre trafikale utredninger må avklare om det er behov 

for avbøtende tiltak på denne strekningen som følge av den økte trafikken. 
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Selv om trafikkmengden gjennom Rovvikkrysset har gått ned de siste årene, er 

det planer om tiltak knyttet til Sandnes øst og kollektivprioritering i Skippergata, 

som kan gi konsekvenser på fremkommeligheten langs Daleveien inn mot 

Rovvikkrysset. Planprosessen må derfor avklare om det er behov for avbøtende 

tiltak knyttet til dette, særlig for kollektiv, jf. forslag til vedtak. 

Energiløsning og energiforbruk skal avklares i det videre planprosess. 

Oppsummering 
Planområdet er stort, og mange viktige tema berøres. Arealbruk, bevaring av 
bygg og nye formål, dette må vurderes opp mot kapasitet på vegnettet. 

Konsekvens for beboere på Gramstad må avklares. 
Andre viktige tema er bevaring av naturverdier, landskap og friluftsliv. 

 
Vedlagt planprogram identifiserer de sentrale temaene i planarbeidet. 
Byplansjefen mener likevel at det er behov for å konkretisere utredninger knyttet 

til landskap, kulturminner og natur. 
 

Konklusjon 
Planprogrammet legges frem for politisk behandling og fastsettelse med følgende 
endringer: 

 
Følgende utredningskrav må innarbeides i planprogrammet 

 
 Samlet konsekvens av riving av bygg skal avklares og konsekvensene av 

fortetting innenfor hele området som omfattes av kulturminneplanen skal 

belyses. 
 Planprogrammet må suppleres med en tydelig forutsetning om bevaring av 

FG- bygget, det må innarbeides utredningskrav om å finne aktuelle nye 
formål i dette bygget. 

 Konsekvens for bekkedraget må konkretiseres i planprogrammet.  

 Kartlegging og konsekvens for landskapsverdier må avklares. Betydning 
av vegetasjon og evt. rasskikringstiltak skal inngå i vurderingen.   

 Omfang av tiltak og tilpasning i forhold til beboerne langs strekningen må 
avklares gjennom den videre planprosess. 

 Nye utredninger legger til rette for en mobilitet som bygger godt opp 

under nullvekstmålet til regionen.Eventuelle avbøtende tiltak langs 
Dalevegen skal vurderes. 

 
Forslag til vedtak: 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 4-1 fastsetter Utvalg for by- og 

samfunnsutvikling planprogram for Detaljregulering for Dale, gnr 95 bnr 1-4 m.fl. 
inkl. Fv. 4494 gjennom Gramstad, 202113, 30.09.2022 under forutsetning at 

planprogrammet suppleres på følgende punkt: 
 

Følgende utredningskrav må innarbeides i planprogrammet 
 

 Samlet konsekvens av riving av bygg skal avklares og konsekvensene av 

fortetting innenfor hele området som omfattes av kulturminneplanen skal 
belyses. 
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 Planprogrammet må suppleres med en tydelig forutsetning om bevaring av 
FG- bygget, det må innarbeides utredningskrav om å finne aktuelle nye 

formål i dette bygget. 
 Konsekvens for bekkedraget må konkretiseres i planprogrammet.  
 Kartlegging og konsekvens for landskapsverdier må avklares. Betydning 

av vegetasjon og evt. rasskikringstiltak skal inngå i vurderingen.   
 Omfang av tiltak og tilpasning i forhold til beboerne langs strekningen må 

avklares gjennom den videre planprosess. 
 Nye utredninger legger til rette for en mobilitet som bygger godt opp 

under nullvekstmålet til regionen.Eventuelle avbøtende tiltak langs 

Dalevegen skal vurderes. 
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